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Houten
Officiële opening Meet 
and Work in Houten
Op 9 september jl. vond de officiële 
opening van Meet and Work in 
Houten plaats. Hier kunnen col-
lega-ondernemers elkaar ontmoe-
ten in een informele setting met de 
mogelijkheid om een full service 
werkplek of een vergaderruimte per 
dagdeel of per uur te huren. Daar-
naast wordt ondersteuning gebo-
den op de gebieden van receptie, 
ICT, secretarieel en juridisch
gebied.

‘Die stress hebben 
wij niet, wij hebben 
de tijd’
Chauffeur Bas Bakker tegen col-
lega Miky. Zij kunnen met hun 
Cargotreintje door blijven rijden, 
terwijl alle vrachtwagens om 11 
uur de binnenstad moeten heb-
ben verlaten.
Nieuwsblad Transport, 21 augustus 2009

Horssen
50 jaar Autobedrijf
Van Bunningen
Vijftig jaar geleden startte Auto-
bedrijf Van Bunningen in Horssen 
als DAF-dealer. Daar kwam in 1975 
Volvo bij toen DAF de productietak 
van personenauto’s verkocht. In 
1973 was Honda er al bijgekomen. 
In 2003 is een vestiging in Tiel 
opgericht. Het hoofdmerk van het 
familiebedrijf Van Bunningen is nu 
Honda.

Geldermalsen
Eerste webshop voor bouw-
markt van landelijke keten
Ondernemer Tros uit Geldermal-
sen is de eerste aanbieder van 
een online bouwmarkt met het 
assortiment van een landelijke 
keten. De Formido Bouwmarktke-
ten lanceerde op 1 september jl. de 
webshop www.formidotros.nl.

Zeist
Eerste Regus business 
centre in Zeist geopend
Regus, wereldmarktleider op het 
gebied van flexibele werkplekop-
lossingen, opende op 20 septem-
ber jl. haar 47ste business centre 
in de Benelux. Het centre zit reeds 
voor negentig procent vol en is 
geschikt voor zzp'ers die vergader- 
en/of kantoorruimte zoeken.

Breukelen
Breukelense supermarkt 
beste in energiebesparing 
Albert Heijn in Breukelen is de 
eerste supermarkt ( in de catego-
rie ‘grootverbruikers’) in het hele 
werkgebied van de Milieudienst 
Noord-West Utrecht, die alle 
energiebesparende maatregelen 
heeft getroffen. In de regio zijn 53 
supermarkten gecontroleerd op het 
naleven van wet- en regelgeving op 
milieugebied. De Wet milieubeheer 
verplicht supermarkten om energie-
besparende maatregelen te nemen 
als deze zich binnen vijf jaar terug-
verdienen. Als deze mogelijkheden 
er zijn, dan moeten deze toegepast 
worden.

‘Er liggen in Frankrijk veel kansen’

Jeichien Plantema (33) is eigena-
resse van Perfect Events uit IJssel-
stein, waar dierenclinics kunnen 
worden ingezet als management-
training.

Wat leren dieren ons? Meer ons 
instinct te gebruiken en geduldig te 
zijn. En het belang van ‘learning by 
observing’. In onze valkerij-clinics 
gebruikt de valkenier een fret om het 
konijn uit zijn hol te jagen. Vervolgens 
‘slaat’ de valk wel het konijn en niet 
de fret. Waarom? Hij observeert eerst 
goed en ziet dat het hem meer winst 
brengt als hij de fret laat leven. 

Makkelijker te managen: mens 
of dier? Dieren, want zij reageren 
uitsluitend op beloning en accepteren 

COMMUNICATIE TUSSEN MENS EN DIER

BOEKENONDERNEMEN IN FRANKRIJK

Jaarlijks verhuizen gemiddeld drieduizend Nederlanders - zo’n veertien-
honderd gezinnen - naar Frankrijk, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Ieder 
jaar kloppen zo’n tweehonderd aspirant-emigranten voor advies aan bij 
Wim van Teeffelen, specialist in het starten van een bedrijf in Frankrijk. 

Wat heb je nodig om in Frankrijk te 
kunnen slagen? In eerste instantie 
heb je - heel plat - voldoende eigen 
geld nodig. Franse banken financie-
ren nooit het volledige aankoopbe-
drag, maar eerder de helft daarvan. 
Als je een fatsoenlijke camping wilt 
kopen, ben je tegenwoordig minimaal 
een half miljoen euro kwijt. Met vijf-
tigduizend euro spaargeld kom je dan 
niet ver. Daarnaast moeten aspirant-
ondernemers beschikken over onder-
nemersgeest. Als mensen bij mij op 
kantoor komen en niet begrijpen wat 
ik bedoel met doelgroepbenadering, 
dan houdt het eigenlijk al op.

Nederlandse ondernemers zijn 
doorgaans succesvoller dan Franse 
ondernemers. Hoe verklaar je dit?
Een Franse metselaar is trots op zijn 
beroep. Hij stelt alles in het werk om 
een uitstekend metselaar te zijn en 
wil daar op afgerekend worden. Met 

oprichten is heel eenvoudig, je meldt 
je aan bij de Kamer van Koophan-
del en Belastingdienst en je bent 
ondernemer. In Frankrijk moet je veel 
verschillende instanties aflopen.

Echtscheiding is één van de belang-
rijkste redenen waarom mensen na 
een paar jaar toch weer terugkeren 
naar Nederland. Hoe verklaar je dat? 
Waar veel mensen zich in vergissen, 
is het klimaat in Frankrijk. In tachtig 
procent van Frankrijk zijn de winters 
kouder en duren ze langer dan in 
Nederland. Mensen hebben de 
hele zomer keihard gewerkt en het 
hun gasten naar de zin gemaakt. In 
november is alles weer aan kant, en 
dan zitten ze daar met z’n tweeën, 
volledig op elkaar aangewezen in 
een gebied waar niks te beleven 
valt. Mensen moeten zich daarvan 
bewust zijn: wonen en werken in 
Frankrijk is heel anders dan er drie 
weken op vakantie gaan. Je loopt 
ook tegen dingen aan die minder 
rooskleurig zijn.

iI www.ondernemen-frankrijk.nl

Psychologie op het werk

Dominique Haijtema stelt dat we 
onszelf en anderen voor de gek 
houden, omdat wij ons gedrag en 
onze ware behoeften en motieven 
niet eerlijk onder ogen durven 
te zien. Het blijkt enorm moeilijk 
eerlijk naar jezelf te kijken en je 
niet achter excuses of verwijten 
te verschuilen. Hierdoor ontstaan 
er dagelijks misverstanden, 
conflicten en frustraties op de 
werkvloer. Boeiende, maar ook 
vermakelijke leesstof die wellicht 
tot (zelf)inzicht in de menselijke 
natuur leidt.

Titel: Psychologie op de werkvloer
Auteur: Dominique Haijtema 
Uitgever: Business Contact
ISBN: 978 90 4700 0983
Prijs:  17,50

Trek profijt door doeltref-
fend te communiceren

Je kunt je hele leven profijt hebben 
van doeltreffende communicatie. 
Door ons taalgebruik komen we 
vaak - onbedoeld - in een negatie-
ve spiraal terecht waarin boosheid, 
irritatie, achterdocht of angst de 
boventoon gaan voeren. Om dan 
conflicten te voorkomen, onder-
handelingen soepeler te laten ver-
lopen of sneller tot het gewenste 
resultaat te komen, is een andere 
manier van communiceren vereist. 
Volgens Rosenberg is Geweldloze 
Communicatie vooral luisteren 
naar wat zich diep in onszelf en 
anderen afspeelt, zodat er respect, 
aandacht en medeleven ontstaat 
en een wederzijds verlangen om 
vanuit het hart te geven. Het boek 
heeft wel wat weg van een lesboek 
met kernteksten in de kantlijn en 
oefeningen, hoewel er ook nog een 
apart werkboek is te verkrijgen. 
Een echte aanrader, want het leert 
je inzien dat de wijze waarop wij 
communiceren vaak voorkomt uit 
niet-verwezenlijkte behoeften.

Titel: Geweldloze Communicatie
Auteur: Marshall B. Rosenberg
Uitgever: Lemniscaat
ISBN: 978 90 5637 8546
Prijs:  19,50 

ook een leider. Een mens reageert 
op allerlei factoren. Je moet meer bere-
deneren en uitleggen. Dat vergt een 
interactieve managementstijl. 

Instinct of verstand? Instinct! Je 
kunt iets geheel beredeneren, maar 
als het gevoel niet klopt, gaat het vaak 
mis. 

Natuurlijk leiderschap? Dat 
heb je of niet. Wel kun je technieken 
aanleren. In de dierenclinics merk je 
heel goed hoe stress uitwerkt op de 
groep. Gestreste mensen gaan moei-
zaam met de dieren om. In de praktijk 
blijkt dat zij ook moeite hebben met 
leidinggeven. Mensen met een hoge 
emotionele intelligentie kunnen dat 
wel. De dieren spiegelen dat perfect.

Werken met dieren met... Jeichien Plantema
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www.dierenclinics.nl

al het andere - marketing, admini-
stratie, op tijd komen - houdt hij zich 
liever niet bezig. Een Nederlandse 
metselaar daarentegen maakt ook 

een goede offerte en houdt zich aan 
de planning. Dat wordt gewaardeerd, 
ook door Fransen. Nederlanders zijn, 
in tegenstelling tot Fransen, heel 
goed in het starten van een bedrijf. 
Wat dat betreft liggen er in Frankrijk 
nog steeds heel veel kansen.

Wat is het grootste misverstand 
over Frankrijk? Dat de bureaucratie 
minder is dan in Nederland. Frankrijk 
is vele malen bureaucratischer dan 
Nederland. In Nederland een bedrijf 
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Overname camping of
horecazaak in Frankrijk
Voor mensen die dromen van 
een bestaan als campinghou-
der of horecaondernemer in 
Frankrijk organiseert de KvK 
Midden-Nederland op woens-
dag 21 oktober a.s. een speciale 
bijeenkomst. Bezoekers krijgen 
informatie over financiering, 
juridische aspecten, verzekerin-
gen, vergunningen en personeel 
en weten na afloop in grote 
lijnen wat er komt kijken bij 
de overname van een camping 
of horecazaak in Frankrijk. De 
bijeenkomst vindt plaats bij de 
KvK, Kroonstraat 50 in Utrecht 
en duurt van 19.00 tot 22.00 
uur. Deelname kost 30 euro. 

iiI  Wim Schraverus, adviseur
internationale handel,
T (030) 2396 664. Aanmelden 
via: www.kvk.nl/mn-frankrijk

Bijeenkomst:

‘Met vijftigduizend 
euro spaargeld kom 
je niet ver’


